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ESTADo Do CEARA

MINISTERIO PUBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

PROVIMENTO N.o 026120,t4.
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Disp6e sobre a criagao da Central de
Acompanhamento de Inqu6ritos Policiais do
llrinist6rio Prlblico do Estado do Ceari, na comarca
do Crato/CE e de outras providCncias.

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, no
uso de suas atribuig6es legais, em especial da que lhe 6 conferida pelos artigos 26,
xvlll' da Lei complementar Esladual ne 22, de 12 de dezembro 2o0B (Lei organica do
Minist6rio Pdblico do Estado do ceard) e 10, v da Lei Federat no 8.625198 (Lei
OrgAnica Nacional do Minist6rio priblico)i

CONSIDERANDO o Convdnio n.o 56/2010, alusivo ao Termo de
cooperaq6o Administrativa operacional celebrado entre o Minist6rio p0blico do
Estado do cear6 e o Tribunar de Justiga do Estado do cearii tendo por objeto a
articulaqao e a conjugagdo de esforgos no intuito de estabelecer. mediante a
integraqao de suas atividades, a cooperag6o administrativa operacionar necess6ria d
racionalizageo da tramitaeeo dos inqueritos policiais, bem como aos pedidos atinentes
a liberdade de pessoas sujeitas ir prisdo cautelar nas comarcas do Estado do ceard,
como meio de implementar linha de agao coniunta pautada pelo art.50, LXXV|lll, da
ConstituigAo Federal;

CONSIDERANDO que a Constituig6o Federal adotou explicitamente o
sistema acusat6rio, que tem como principar caracteristica a separagdo de funqoes dos
sujeitos processuais, tendo conliado ao Minist6rio p0blico, como regfa, a funQao de
acusar e ao JudiciArio, precipuamente, a iung6o de julgar;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 127, caput e art. 129, incisos l, ll,
Vlll e lX da Constituigdo Federal;



CONSIDERANDO ser o Minist6rio Pilblico o dominus rls da agao penal
publica, nos exatos termos dispostos no inciso I do art. '129 Constituig6o Federal;

CONSIDERANDO ser o Minist6rio priblico, como regra, destinatario do
inqu6rito policial;

CONSIDERANDO a atribuiqao conierida ao Minist6rio priblico de exercer
o controle extef no da atividade policial, prevista no inciso Vll do art. 129 da
Constituiqdo Federal;

GONSIDERANDO ser o inqu6rito policial procedimento administrativo
pr6-processual, destinado, precipuamente, a comprovar a existancia de crime, bem
como apontar sua autoria e, com isso, subsidiar a oferta da aqeo penal, que tem como
titular, como reg€, o Minist6rio Prlblico;

CONSIDERANDO que a observAncia dos principios constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e do contradit6rio fica plenamente
assegurada, uma vez que, toda e qualquef medida que possa atingir direitos
lundamentais assegurados pela constituigao Federal s6 poderA ser determinada,
como direito, pelo Poder Judici6rio;

CONSIDERANOO que a preocupaqdo da sociedade com a agilizaqao
dos processos e procedimentos sob responsabilidade estatal tem-se intensificado,
resultrando, inclusive, na insergSo do inciso LXXVII no art. so da constituiqeo da
Repiblica, que algou d categoria de direito fundamental a razo6vel duragao do
processo, no Ambito judicial e administrativo, assegurando todos os meios
necesserios a celeridade na sua tramita€o

CONSIDERANDO ainda, que a atividade de investigagao criminal n6o 6
exclusiva da Policia civil, podendo o Minist6rio p6blico reatizar ditig6ncias
investigat6rias, em decorr6ncia de sua condiqdo de dominus /itr-s da aq6o penal (art.
144, paragrafo 40 clc art. 129, incisos l, Vlll e lX, primeira parte), situaqao de,esto
instrumentalizada em vdrios dispositivos da Lei complementar Federal no 75/93 e Lei
Federal no. 8.625193 (LONMP) Estadual Lei Com Estadual n.o 72/2O08 e
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consolidada por entendimento dos Tribunais Superiores;

CONSIDERANDO a necessidad€ de otimizar os recursos humanos,
materiais e tecnol6gicos disponiveis a estrutura€o e apoio ao funcionamento das
Promotorias de Justiqa da Comarca de CratolCE.

RESOLVE:

Art. 10. Fica criada a Central de Acompanhamento de lnqu6ritos do
Minist6rio P0blico do Esiado do CearA na Comarca de CratolCE.

DACOMPOSICAO

Art.20. ACENTRAL DE INQUERrOS seri composta:

a) Por Promotores de Justiea com atuaQao na esfera criminal (titulares,
substitutos ou auxiliares);

b) Por um {0'l) Coordenador escolhido dentre os promotores de Justiqa
que integram a central de Acompanhamento de Inqu6ritos policiais, mediante rodizio
anual;

c) Por um (01) Secretirio Administrativo, dentre servidores elou
funcion6rios conlratados pela procuradoria Geral de JustiQa, sob a gestao do
Promolor de Justiga coordenador, que cuidara dos serviqos internos e eliternos e da
perfeita execugSo das rotinas administrativas;

d) Por um (01) s€rvidor e/ou funcion6rio, incumbido dos servigos
administrativos, o qual acumulard lamb6m a realizaQao das dilig6ncias necessdrias
entre a CENTRAL DE INQUERITOS, o poder Judicidrio e a poticia Judici6ria:

e) Estagierios.

Arl, 30. S6o atribuig6es do Promotor de Justiga Coordenador:

l. receber os autos encaminhados pelo Setor de
local, bem como outras pegas informativas que ali chegarem,

do Forum
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ll. propiciar uma atuaQao sistdmica e harm6nica dos promotores de
Justica entre si, bem como, com os demais 6rg6os de execugdo do Minist6rio publico,
notadamenle os que tamb6m tem atribuiqoes criminais, promovendo o entrosamento
de todos com os organismos da estrutura da seguranga pilblica e com o poder

Judici6rio, com o objetivo de otimizar a persecug6o criminal;

lll. coordenar os trabalhos aietos ir Central de lnou6ritos:

lV. manter contato com os promoiores plantonistas;

V. comunicar d Corregedoria-Geral do Minist6rio p0bico, a fulta de
fecebimento dos inqu6ritos policiais distribuidos, por parte dos promotores de Justica
destinatarios;

Art, 40. Sao atribuiqoes do secretdrio administrativo:

l. realizar o acompanhamento e o controle das dilig€ncias requisitadas d
Policia JudiciAria, velando pelo cumprimenio dos prazos fixados em lei;

ll. promover a devolugao dos inqu6ritos policiais de r6us soltos A
Delegacia de origem para realizaqao de dilig6ncias necess6rias;

lll. coordenar os trabalhos do pessoal de apoio e estagidrios;

Art. 50. A Central de Acompanhamento de Inqu6ritos receber6 todos os
inqu6ritos policiais da comarca de crato, p.ovidenciando seu imediato
encaminhamento aos Promotores de Justiqa com atribuiQ6es para oficiar no feilo, para
manifestaQao dentro do prazo previsto em lei;

Parigrafo rinico. Os promotores de JustiQa com atuaqao na esfera
criminal (titulares, substitutos ou auxiliares), t6m a obrigagdo de comparecer,
diariamente, a centrar de Acompanhamento de Inqu6ritos com o objetivo de receber,
atraves de carga, os inqu6ritos destinados as suas respectivas promotorias de
Justiga, para que assim evitem extrapolagio de prazos legais no exame e atuaQao nos
autos dos inqu6ritos policiais. i
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Art. 60. Ndo tramitam na Central de Inqu6ritos;

| - a representagAo pela prisio preventiva;

ll - o pedido de pris6o tempordria;

lll - o requerimento de habeas_corpus:

lV - o requerimento de fianga;

V - a agao penal privada;

Vl - os procedimentos afetos ao Juizado Especial Criminal;

Vll - os inqu5ritos eleitorais;

Vlll - procedimentos do Juizado da InfAncia e Juventude.

Art. 70. A Central de Acompanhamento de Inqu6ritos _ CAIMP
recepcionar6 requerimentos ou comunicagoes, os quais sereo distfibuidos
equitativamente ou de acordo com a atribuigao privativa enlre os promotores que
integram a centrai, visando d insiauragao de procedimentos investigat6rios (cpp art.
50 e 409, adotando as provid6ncias legais pertinentes.

Pardgrafo unico, O Coordenador poderd, mediante provocagao do
Promoto. de Justiga naturar, requisitar difetamente a rearizaQao de dirigcncias
complementares ou a instauraqao de procedimento poriciar, que serd devidamenta
distribuido por ocasiao do seu encaminhamento ou devoruqao pera autoridade
competente.

Ad, 8o. O Promotor de Justiga a quem for encaminhado os inqu6ritos
policiais lar6 as requisiq6es de diligOncias que considerarem indispens6veis ao
oferecimento de denrincia diretamente d autoridade policial que presidiu o inqu6rito ou
6196o destinalirio da diligdncia, consignandoJhe, analiticamenre, as provas a serem
produzidas e ainda o prazo para a devolueeo do procedimento.

Parigrafo Unico. Os prazos iixados pelo
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obieto de contfole e acompanhamento pela Central de Inqu6ritos que velar6 pelo seu
e{etivo cumprimento.

Art. 90. A Central de Acompanhamento de Inqu6ritos encaminhar6 d
Vara Criminal respectiva, do F6rum de Crato, os inqu6ritos policiais, com os
respectivos pronunciamentos do Promotor de Justiga, respeitados os prazos da lei.

Art. 't(P. A Corregedoria-Geral do Minist6fio priblico incumbe
desenvolver atividade de controle iunto a central de inqu6ritos policiais de crato,
adotando as medidas urgentes e necessdrias ao cumprimento dos prazos legais pelos
membros ministeriais com atuaQao na esfera da Justiga Criminal, principalmente com
relag6o aos inqu6ritos policiais e flag.antes, relativos a investigados presos.

publicagAo.
Art. l1o, Este Provimenlo entra em vigot a partir da data de sua

Regishe-se. Publique-se. Cumpra-se.

CABINETE DO PROCURADOR.GERAL DE JU em Fortaleza,
aos 23 de janeiro de 2014.

Alfredo RIGARDO de

de Justiga


